
 
ฉบับที ่34/2563  

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งท่ี 4/2563 

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม 
กนง. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี  

ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวกว่า
ประมาณการเดิม เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่คาดไว้และรัฐบาล
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องด าเนินมาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งส่งผลกระทบให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก รวมทั้งจะมีผลกระทบที่มีความไม่แน่นอนสูงต่อโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ 
รูปแบบการท าธุรกิจ วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทยอยฟ้ืนตัวในประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดีซึ่ง
รวมถึงประเทศไทยด้วย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ แต่มีแนวโน้มกลับสู่กรอบ
เป้าหมายในช่วงปี 2564 เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ 
เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้าน
การเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพ่ิมเติม ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
ได้หลังการระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย เอ้ือให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย และลดความเสี่ยงต่อ
เสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้  

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ทั่วโลกรุนแรงกว่าที่คาดไว้และรัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องด าเนินมาตรการควบคุม 
การระบาด ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้า ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้ง 
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวกว่าที่ประเมินไว้ การจ้างงานและรายไดม้ีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดี 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสัญญาณปรับดีขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด คณะกรรมการฯ 
เห็นว่ามาตรการการคลังที่ตรงจุดและทันการณ์ นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย รวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและ
การเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยังจ าเป็นต่อการสนับสนุนการจ้างงานและธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าจะต้องมีนโยบายด้านอุปทานเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการปรับรูปแบบการท าธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทใหม่หลังจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 คลี่คลายลงด้วย  

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2563 มีแนวโน้มติดลบมากกว่าคาดตามราคาพลังงานที่ลดลงแรงตามอุปสงค์
ที่ลดลงจากการชะลอของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ า 
อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี 2564 ตามราคาน้ ามันดิบที่จะ
ทยอยปรับสูงขึ้นและการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่
ในกรอบเป้าหมาย  
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ด้านภาวะการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ระยะสั้นปรับลดลงหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลยังอยู่ในระดับสูง ด้านสินเชื่อขยายตัวจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เพ่ือเตรียม
สภาพคล่องรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและเพ่ือทดแทนการออกตราสารหนี้ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ 
SMEs และสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคชะลอลง สภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็น
ว่าต้องดูแลให้กระจายตัวไปสู่ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วง
ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักและเงินสกุลภูมิภาคส่งผลให้ เงินบาทแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ด ีคณะกรรมการฯ กังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและอาจ
ส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งประเมินความจ าเป็นของการด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ิมเติม 

ระบบการเงินมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินส ารองที่เข้มแข็ง แต่ใน
ระยะข้างหน้าต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และ
ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นจากความสามารถในการช าระหนี้ของธุรกิจและครัวเรือนที่ลดลง โดย ธปท. ได้ออก
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 และเร่งด าเนินการให้ธนาคาร
พาณิชย์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ธุรกิจ รวมถึงเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ออกมาก่อนหน้า  

มองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ 
เสถียรภาพระบบการเงิน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากเศรษฐกิจต่างประเทศ ผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ เพ่ือประกอบการ
ด าเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจ าเป็น  
  
 

              ธนาคารแห่งประเทศไทย 
24 มิถุนายน 2563 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน 
โทรศัพท์: 0 2283 6186, 0 2356 7872  
E-mail: MPStrategyDiv@bot.or.th  
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สรุปแนวโนมเศรษฐกิจไทย

2562* 2563E 2564E

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.4 -8.1 5.0

(-5.3) (3.0)

อัตราเงินเฟอทั่วไป 0.7 -1.7 0.9

(-1.0) (0.3)

อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน 0.5 0.0 0.1

(-0.1) (0.1)

* ขอมูลจริง, E ประมาณการ
(  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2563

 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมหดตัวมากกวาที่ประเมินไว 

เน่ืองจากการแพรระบาดของ COVID-19 อยางไรก็ดี 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสัญญาณปรับดีขึ้นหลังการผอน

คลายมาตรการควบคุมการระบาด 

 อัตราเงินเฟอทั่วไปป 2563 มีแนวโนมติดลบมากกวา

คาด แตมีแนวโนมกลับเขาสูกรอบเปาหมายในชวงป 

2564 

 ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอในระยะขางหนา

ยังมีความไมแนนอนสูงและยังคงโนมไปดานต่าํ
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หมายเหตุ: * ขอมูลจริง, E ประมาณการ

** ขอมูลจริงป 2562 อยูในระหวางการปรับปรุง และจะเผยแพรในวันที่ 30 มิ.ย. 63

รายละเอียดของประมาณการเศรษฐกิจ

 การแพรระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกรุนแรงกวาที่คาด

ไวและรัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยตองดําเนิน

มาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งสงผลกระทบรุนแรงตอการ

ทองเที่ยวและการสงออกสินคา

 อุปสงคในประเทศทั้งการบรโิภคและการลงทุน

ภาคเอกชนหดตัวกวาที่ประเมินไว การจางงานและรายไดมี

แนวโนมลดลง 

 มาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการดานการเงิน

และสินเชื่อที่ออกมาเพ่ิมเติม ชวยบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึน

และจะสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไดหลังการระบาดของ 

COVID-19 คลี่คลาย เอื้อใหอัตราเงินเฟอกลับสูกรอบเปาหมาย 

และลดความเสี่ยงตอเสถียรภาพระบบการเงิน 

(% YoY) 2562*
2563E 2564E

มี.ค. 63 มิ.ย. 63 มี.ค. 63 มิ.ย. 63
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2.4 -5.3 -8.1 3.0 5.0

- การบริโภคภาคเอกชน 4.5 -1.5 -3.6 2.1 2.5

- การลงทุนภาคเอกชน 2.8 -4.3 -13.0 2.2 5.6

- การอุปโภคภาครัฐ 1.4 2.6 3.8 2.2 3.1

- การลงทุนภาครัฐ 0.2 5.8 5.8 8.1 14.1

- ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ -2.6 -16.4 -22.7 5.0 8.4

- ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ -4.4 -11.6 -18.9 4.3 7.3

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.)** 37.9 19.4 15.5 19.2 20.2

- มูลคาการสงออกสินคา -3.2 -8.8 -10.3 0.2 4.5

- มูลคาการนําเขาสินคา -5.4 -15.0 -16.2 -0.4 4.1

อัตราเงินเฟอท่ัวไป 0.7 -1.0 -1.7 0.3 0.9

อัตราเงินเฟอพื้นฐาน 0.5 -0.1 0.0 0.1 0.1

ขอสมมติ      

- จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ (ลานคน) 39.8 15.0 8.0 20.0 16.2

- ราคาน้ํามันดิบดูไบ (USD/Barrel) 63.5 35.0 35.1 34.0 37.0
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%Change1 

การเปดเมืองหลังผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาด สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเพ่ิมขึ้น

สะทอนจากขอมูลการใชเวลาในแตละกิจกรรมและการหาเสนทางเพ่ือเดินทางดวยรถยนต ที่ปรับสูงขึ้น
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17 มี.ค.
o ปดสถานท่ีเสี่ยง

o ทํางานจากบาน

26 มี.ค.
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

หมายเหตุ: 1เทียบกับคากลางการเดินทางในแตละวันในชวง 3 ม.ค. – 6 ก.พ. 2563  

2 เม.ย.
เคอรฟวท่ัวประเทศ

14 มิ.ย. 63

17 พ.ค.
คลายล็อกดาวน

ระยะท่ี 2

3 พ.ค.
คลายล็อกดาวน

ระยะแรก
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Change in driving route in Apple map

17 มี.ค.
o ปดสถานท่ีเสี่ยง

o ทํางานจากบาน

26 มี.ค.
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

2 เม.ย.
เคอรฟวท่ัวประเทศ

17 พ.ค.
คลายล็อกดาวน

ระยะท่ี 2

3 พ.ค.
คลายล็อกดาวน

ระยะแรก

1 มิ.ย.
คลายล็อกดาวน

ระยะท่ี 3 20 มิ.ย. 63

หมายเหตุ: 2เทียบกับวันที่ 1-7 ก.พ. 2563

1 มิ.ย.
คลายล็อกดาวน

ระยะท่ี 3

14 มิ.ย.
ยกเลิก

เคอรฟว

14 มิ.ย.
ยกเลิก

เคอรฟว


